
STATUT

Towarzystwa Miłośników Zielonej Góry – WINNICA

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Stowarzyszenie, zwane w dalszej części statutu Towarzystwem, używa skrótu „TMZG – WINNICA” 
i działa zgodnie z polskim prawem o stowarzyszeniach i niniejszym statutem, ustawą o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

2. Towarzystwo jako organizacja zarejestrowana posiada osobowość prawną. 
3. Nazwa Towarzystwa jest prawnie zastrzeżona. 
4. Siedzibą Towarzystwa i jego władz jest Zielona Góra. 
5. Towarzystwo używa pieczęci z napisem „Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry – WINNICA”. 

§ 2.

1. Terenem  działania  Stowarzyszenia  jest  obszar  Rzeczpospolitej  Polskiej,  ze  szczególnym 
uwzględnieniem Zielonej Góry i okolic.

2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na 
terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

3. Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie 
i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§ 3.

1. Towarzystwo posługuje się emblematem (znakiem) wyróżniającym je wśród innych organizacji. 
2. Emblemat zatwierdza Walne Zebranie Członków Towarzystwa na wniosek Zarządu. 

§ 4.

1. Towarzystwo  opiera  swą  działalność  ma  aktywności  członków  oraz  społecznej  pracy  swych 
działaczy.  Do  realizacji  zadań  statutowych  Towarzystwa  może  zatrudniać  pracowników. 
Wynagrodzenie osób fizycznych z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności nie 
może  przekraczać  1,5-krotność  przeciętnego  wynagrodzenia  miesięcznego  w  sektorze 
przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 

2. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących wyłącznie realizacji 
celów statutowych. 

3. Dochód Towarzystwa w całości przeznaczany jest na działalność statutową. 

Rozdział II

Cele Towarzystwa i sposoby działania

§ 5.

Celem Towarzystwa jest wspieranie działalności kulturalnej, artystycznej i naukowej, przyczyniającej się do 
rozwoju Zielonej Góry, do upamiętniania jej przeszłości i tradycji.

Towarzystwo zamierza inicjować i wspomagać działania podejmowane w tym celu przez osoby fizyczne, 
instytucje, zakłady pracy i organizacje.



Realizując  cel  statutowy  Towarzystwo  będzie  zmierzać  do  utworzenia  Muzeum  Miasta  Zielona  Góra, 
zbierając pamiątki materialne związane z przeszłością miasta oraz zabiegając o środki finansowe na rzecz 
otwarcia tej placówki.

§ 6.

1. Towarzystwo realizując swoje cele podejmuje zadania z zakresu: 
a) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
b) promowania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
c) promowania twórczości artystów związanych z miastem, 
d) wspieranie inicjatyw wydawniczych służących promocji miasta i upamiętnianiu jego przeszło-

ści i tradycji, 
e) wspieranie działań naukowych i popularnonaukowych promujących Zieloną Górę,
f) działalności charytatywnej,
g) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
h) organizowanie warsztatów artystycznych, 
i) organizacje wystaw, spotkań, konkursów i festiwali promujących Zieloną Górę,
j) rozwijania środowiska kulturotwórczego,
k) dbałości  i  upamiętniania  miejsc  pamięci  i  dat  historycznych ważnych dla  miasta  Zielona 

Góra, jak i jego najwybitniejszych mieszkańców,
l) innych działań służących realizacji głównego celu Towarzystwa.

2. Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez: 
a) spotkania i rozmowy z twórcami i naukowcami zielonogórskimi, 
b) współpracę z innymi organizacjami społecznymi,
c) współpracę z zielonogórskimi instytucjami oraz zakładami pracy,
d) realizację wspólnych inicjatyw z samorządem miejskim i wojewódzkim, Uniwersytetem Zielo-

nogórskim,
e) działalność  wydawniczą  (poprzez  między  innymi,  wydawanie  pisma  społeczno- 

kulturalnego, oraz różnego typu publikacji, szczególnie dotyczących Zielonej Góry i zielono-
górzan),

f) organizację imprez.

Rozdział III

Członkowie Towarzystwa

§ 7.

Towarzystwo  organizuje  okresowe  spotkania  członków  zainteresowanych  omówieniem  problematyki 
wiążącej się z realizacją celów statutowych.

§ 8.

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
a) członków zwyczajnych
b) członków wspierających
c) członków honorowych

§ 9.

Członkiem Towarzystwa mogą zostać osoby pełnoletnie – obywatele polscy i cudzoziemcy, popierający cele 
Towarzystwa oraz chcący brać czynny udział w realizacji tych celów.

§ 10.



O przyjęciu  danej  osoby w  poczet  członków zwyczajnych  Towarzystwa  decyduje  Zarząd  na  podstawie 
pisemnej deklaracji kandydata. Także Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu członków wspierających.

§ 11.

1. Członek zwyczajny Towarzystwa posiada: 
a) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Towarzystwa,
b) prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realiza-

cji celów Towarzystwa,
c) prawo reprezentowania Towarzystwa na zewnątrz po otrzymaniu upoważnienia Zarządu.

2. Członek zwyczajny Towarzystwa jest zobowiązany: 
a) brać czynny udział w pracach Towarzystwa,
b) przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał władz Towarzystwa,
c) postępować zgodnie z zasadami koleżeństwa i dbać o dobre imię Towarzystwa na zewnątrz,
d) regularnie płacić składki członkowskie,

3. Za szczególny wkład pracy na rzecz Towarzystwa (raz do roku) członkom mogą być przyznawane 
honorowe wyróżnienia w postaci statuetki oraz dyplomu. Nagrody te przyznaje Walne Zgromadzenie 
Członków, na wniosek Zarządu Towarzystwa.

4. Członkowie wspierający oraz członkowie honorowi:
a) mają  prawo  uczestniczenia  w spotkaniach,  imprezach  i  innych  działaniach  wynikających 

z realizacji celów Towarzystwa,
b) mogą wspierać Towarzystwo finansowo,
c) mogą brać udział w Walnych Zebraniach z głosem doradczym.

5. Członek  wspierający  zobowiązany  jest  do  regularnego  wywiązywania  się  z  deklarowanych 
świadczeń oraz przestrzegania statutu Towarzystwa i uchwał władz Towarzystwa.

6. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku płacenia składki. 

§ 12.

1. Utrata członkostwa następuje przez skreślenie członka zwyczajnego. 
2. Skreślenia lub wykluczenia z listy członków dokonuje zarząd w przypadku: 

a) rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie,
b) zalegania przez członka z opłatą składek za okres przekraczający 12 miesięcy,
c) działania na szkodę Towarzystwa,
d) śmierci członka.

3. Członek Towarzystwa występujący, skreślony z listy członków lub wykluczony z Towarzystwa nie 
może  żądać  zwrotu  składek  członkowskich  ani  innych  świadczeń  wniesionych  do  Towarzystwa 
w czasie trwania członkostwa. 

4. Od  uchwały  Zarządu  o  wykluczeniu  członek  ma  prawo  odwołania  się  do  Walnego  Zebrania 
Członków  w  terminie  7  dni  od  daty  doręczenia  uchwały.  W  tym  czasie  jego  członkostwo  jest 
zawieszone. 

Rozdział IV

Władze Towarzystwa

§ 13.

1. Władzami Towarzystwa są: 
a) Walne Zebranie Członków
b) Zarząd
c) Komisja rewizyjna

2. Władze Towarzystwa pochodzą z wyboru. 
3. Nie można łączyć funkcji we władzach Towarzystwa. 
4. Walne Zebranie Członków uchwala jawność lub tajność głosowania. 
5. Wybory do władz Towarzystwa są ważne, jeżeli bierze w nich udział co najmniej połowa członków 

uprawnionych do głosowania. 
6. Kadencja władz Towarzystwa trwa 4 lata. 



7. Władze Towarzystwa mogą zostać uzupełnione o nowych członków na miejsca zwolnione w okresie 
kadencji. Wyboru dokonuje Walne Zebranie członków. 

8. Uchwały  władz  Towarzystwa  podejmowane  są  zwykłą  większością  głosów  przy  obecności  co 
najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia statutu 
nie stanowią inaczej.  W razie równej ilości  głosów zarządza się ponowne głosowanie, chyba że 
statut stanowi inaczej. 

Walne Zebranie Członków

§ 14.

1. Walne Zebranie członków jest najwyższą władzą Towarzystwa. 
2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przynajmniej raz na rok. 
4. O terminie zwyczajnego Walnego Zebrania członków Zarząd zawiadamia członków Towarzystwa 

listownie na przynajmniej 14 dni przed proponowanym terminem Zebrania. 
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków jest zwoływane: 

a) na podstawie uchwały Zarządu
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej
c) na pisemny wniosek przynajmniej 1/3 liczby członków Towarzystwa

6. Zarząd zwołuje  nadzwyczajne Walne Zebranie  Członków w terminie  15 dni  od dnia  otrzymania 
żądania lub wniosku bądź podjęcia uchwały. 

7. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 
a) członkowie zwyczajni Towarzystwa – z głosem stanowiącym
b) członkowie wspierający i honorowi oraz osoby zaproszone – z głosem doradczym.

8. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności 
przynajmniej  połowy  członków  uprawnionych  do  głosowania  –  w  pierwszym  terminie.  W  razie 
niemożności,  ze  względu na frekwencję,  odbycia  się  Walnego Zebrania  Członków w pierwszym 
terminie, Walne Zebranie odbywa się w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków 
uprawnionych  do  glosowania  i  podejmuje  uchwały  zwykłą  większością  głosów,  jeżeli  dalsze 
postanowienia statutu nie stanowią inaczej. 

§ 15.

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 
a) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
b) uchwalenie programu działalności Towarzystwa w okresie kadencji Zarządu,
c) udzielanie absolutorium Zarządowi,
d) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz 

członków Towarzystwa,
e) ustalanie wysokości składek członkowskich,
f) nadanie i pozbawienie członkostwa honorowego,
g) powoływanie kół miejskich/terenowych Towarzystwa,
h) powoływanie i  podejmowanie decyzji  o utworzeniu sekcji  (np.  sekcji  dot.  utworzenia mu-

zeum, sekcji miłośników historii itp.),
i) uchwalanie zmian statutu Towarzystwa,
j) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa,
k) zatwierdzanie sprawozdań z działalności Towarzystwa.

Zarząd

§ 16.

1. Zarząd liczy od 5 do 9 osób, wybranych przez Walne Zebranie Członków na czteroletnią kadencję 
i działa na podstawie regulaminu. 

2. Walne Zebranie bezpośrednio wybiera Prezesa.
3. 2-ch Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza Towarzystwa, Zarząd wybiera pośród siebie, na swoim 

posiedzeniu, po propozycji i na wniosek Prezesa (wybierając ich zwykłą większością głosów). 



4. Każdy  członek  Zarządu  ma  prawo  reprezentowania  Towarzystwa  na  zewnątrz  (w  zakresie 
upoważnień udzielonych mu przez Prezesa i Zarząd). 

5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Towarzystwa lub przez upoważnionego do tego 
członka Zarządu nie rzadziej niż sześć razy w roku.

6. Zarząd  sporządza  roczne  sprawozdanie  merytoryczne  oraz  roczne  sprawozdanie  finansowe 
z działalności  Towarzystwa,  które  podaje  się  do  publicznej  wiadomości  stosownie  do  przepisów 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 
Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) 

§ 17.

1. Do zakresu działań Zarządu należy: 
a) zwoływanie Walnych Zebrań Członków Towarzystwa
b) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków
c) kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa
d) ustalanie planów działań i budżetu Towarzystwa oraz sporządzania sprawozdań z ich wyko-

nania
e) udzielanie upoważnienia do reprezentowania Towarzystwa na zewnątrz zwykłym członkom 

Towarzystwa
f) podejmowanie  uchwał  w  sprawach  Towarzystwa  nie  należących  do  właściwości  innych 

władz
g) reprezentowanie Towarzystwa
h) występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania o nadanie członkostwa honorowego.
i) uchwalanie regulaminów wewnętrznych
j) decydowanie o podjęciu działalności gospodarczej oraz o zaniechaniu jej prowadzenia

2. Uchwały  zarządu  zapadają  zwykłą  większością  głosów  przy  obecności  przynajmniej  połowy 
członków Zarządu. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa. 

3. Osobami  uprawnionymi  do  reprezentowania  Towarzystwa  jest  Prezes  lub  w  zastępstwie  inny 
członek Zarządu (upoważniony decyzją  Zarządu).  W przypadku zaciągania zobowiązań powyżej 
kwoty 10.000 zł potrzebna jest również kontrasygnata Skarbnika. 

Komisja Rewizyjna

§ 18.

1. Komisja rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Towarzystwa. 
2. Komisja rewizyjna składa się z 3 osób, w tym z przewodniczącego i sekretarza. 
3. Członkowie Komisji rewizyjnej: 

a) nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 
podległości z tytułu zatrudnienia

b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie 

w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wyna -
gradzaniu  osób  kierujących  niektórymi  podmiotami  prawnymi  (Dz.  U.  nr  26,  poz.  306, 
z 2001 r. z późn. zm.)

4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo do uczestniczenia w posiedzeniach zarządu z głosem 
doradczym. 

5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz w roku. 

§ 19.

1. Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy: 
a) kontrola całokształtu działalności Towarzystwa
b) kontrola opłacania składek członkowskich
c) składanie sprawozdania i oceny działalności Zarządu wraz z wnioskiem o absolutorium dla 

ustępującego Zarządu.



Rozdział V

Majątek Towarzystwa

§ 20.

1. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 
2. Na fundusze Towarzystwa składają się: 

a) składki członkowskie
b) darowizny, spadki, zapisy
c) dochody z działalności statutowej i gospodarczej
d) dochody z majątku Towarzystwa
e) dochody z ofiarności publicznej
f) dotacje

3. Oświadczenia w sprawach majątkowych Towarzystwa składają Prezes albo Wiceprezes. 
4. Zabrania się: 

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do 
jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozo-
stają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii pro-
stej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani 
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich 
osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli 
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich 
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzysta-
nie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa.

d) Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 
członkowie Towarzystwa, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§ 21.

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu  Towarzystwa lub rozwiązania  Towarzystwa podejmuje Walne 
Zebranie  Członków  większością  3/5  głosów  przy  obecności  przynajmniej  połowy  członków 
uprawnionych do głosowania.

§ 22.

1. W sprawach nie  uregulowanych  w niniejszym statucie  stosuje  się  odpowiednie  przepisy ustawy 
o stowarzyszeniach, oraz przepisy prawa cywilnego.
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